Sleins’Skip
Nieuwsbrief april 2017

1. Zomerkampen Rope skipping
Inschrijven voor de zomerkampen is nog mogelijk, maar snel zijn is de boodschap!
- Wanneer: Blankenberge 17-21 juli 2017 (internaatskamp)
- Doelgroep: 10-14 jaar (°2003-2007) die minimum de basisbrevetten 1 en 2 onder de knie hebben
- Prijs: 250 euro
- Programma: elke dag van 9u30-12u00 en van 14u30-17u00 worden allerlei sessies rope skipping aangeboden. Op
woensdagnamiddag starten we onze namiddagtraining iets vroeger om nadien met de ganse groep te gaan
zwemmen.. Elke avond wordt een leuke avondactiviteit voorzien.
- Schrijf je dan nu in via info@gymfed.be.

Ook Fedes biedt zomerkampen aan :
De Panne : 10-14 juli 2017
Leeftijd? 8-16 jaar (RECREANTEN – mini’s en beloften)
Intern / Extern? Intern(volledig verblijf (overnachting) met drie maaltijden per dag en een vieruurtje)
Deelnamebijdrage? € 260(+ €20 vanaf 12 jaar)
Praktische informatie? Klik hier! (Ctrl +klikken)
KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN!
Blankenberge :21 – 25 augustus 2017
Leeftijd?8-16 jaar (RECREANTEN – mini’s en beloften)
Intern / Extern? Intern (volledig verblijf (overnachting) met drie maaltijden per dag en een vieruurtje)
Deelnamebijdrage? € 260 (+ €20 vanaf 12 jaar)
Praktische informatie? Klik hier!
KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN!
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2. Wedstrijdverslag
De voorbije weken was het de beurt aan onze competitieskippers om hun “kunnen in team“ te laten zien.
Op 12 februari namen onze beloften Emily, Marthe, Melanie en Mirthe deel aan het Provinciaal kampioenschap
beloften A Teams in Deinze. Ze behaalden de zilveren medaille en konden zich selecteren voor het Belgisch
Kampioenschap A-Teams in Dendermonde.
De zenuwen stonden strak gespannen op het BK maar helaas was de concurrentie iets te sterk. Ze behaalden een
schitterende 6e plaats. Ondanks deze mooie prestatie vielen ze net buiten de top 5 en de daaraan verbonden
kwalificatie voor het EK in Portugal.
Op 12 maart was het de beurt aan onze 15+ skippers Amber, Laure, Manou, Marthe en Thibo.
Zij mochten springen op thuisbasis in Ertvelde.
De supporters waren talrijk aanwezig om hen aan te moedigen.
Ze behaalden een 12e plaats.
26 maart was de grote dag voor onze allerkleinsten.
De mini’s hadden hun eerste wedstrijd van het seizoen. Sleins’ skip vaardigde 3 teams af op het kampioenschap in
Deinze. Onze mini's deden het geweldig! Maité en Hanne behaalden een 37e plaats. Kylie en Linde eindigden net
naast het podium met een mooie 4de plaats! Anissa en Gitte sprongen zich naar de 2de plaats en konden de
zilveren medaille mee naar huis nemen!
Ook onze coaches Laurena (RECREAN), Margot (SIPIRO) en Lode (RECREAN) namen met hun team deel aan de
teamwedstrijden.
Margot kon zich selecteren voor het BK waar ze met haar team een schitterende 17e plaats behaalden.
Het open team van Lode werd provinciaal en Belgisch kampioen.
Het meisjes team van Laurena werd provinciaal kampioen en behaalden een zilveren medaille op het Belgisch
kampioenschap.
Laurena en Lode nemen deel aan het Europees kampioenschap deze zomer in Portugal.
Aan als onze skippers en coaches een DIKKE proficiat.
De wedstrijden voor de komende 2 maanden kan je vinden op www.brsF.be
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3. Sleins’ skip op bezoek bij Chiro Sleidinge
Zondagmiddag 2 april.
We zijn met z’n vieren toegekomen op de chiro in Sleidinge. Niet met een chirorok, maar wel met
clubkledij van sleins skip. “Wat hebben die nu aan?” hoorden we ze allemaal tegen mekaar zeggen.
Al snel werd alles duidelijk voor hen. Met onze muziek en allerlei verschillende soorten touwen gingen we
aan de slag. Fee en Bauwke begonnen met het aanleren van single rope. Elise en Kimberley leerden ze hoe
ze goed in double dutch kunnen springen. Daarna probeerden we met z’n allen in long rope. Zowel de
jongens als de meisjes amuseerden zich en zetten hun beste beentje voor. Bij de ene ging het misschien iets
vlotter dan bij de ander, maar oefening baart kunst!
Na de initiatieles, kregen we veel positieve reacties van de kinderen en lieten ons weten dat ze rope
skipping ook wel zien zitten als hobby.
Zo konden we vertrekken na een leuke namiddag, met veel lachende gezichtjes.

4. INSCHRIJVINGEN 2017-2018
Aangezien we reeds gestart zijn met de voorbereidingen voor volgend seizoen is het heel handig om zo snel als
mogelijk te weten welke skippers we volgend seizoen ook mogen verwachten. Op die manier kunnen we de
groepen indelen, de uren en zalen reserveren, trainsters vastleggen, … kortom hoe vlugger we over deze info
beschikken hoe beter we onze voorbereidingen kunnen doen.
Dus mocht je momenteel al zeker zijn, uiteraard hopen we alle skippers volgend seizoen terug te mogen begroeten,
dan kan je nu reeds inschrijven via deze link : https://goo.gl/forms/yiA3lHCExKr0UMob2
Heb je nog vriendjes of vriendinnetjes die ook interesse hebben om te komen, geef gerust hun naam door of
verwijs hen door naar onze website.
Voor de recreatieve skippers stopt het seizoen op zaterdag 27 mei.
De competitieskippers worden op de hoogte gebracht door hun trainsters.

5. Helpende handen ……. WELKOM
In het weekend van 22 en 23 april organiseert Sleins’skip de wedstrijd voor Miniteams, PK B teams beloften en 15+
In Ertvelde.
Onze werkgroep is nog op zoek naar helpende handen. Zo een organisatie vraagt heel wat voorbereiding en ook de
dag zelf is er heel wat te doen.
Zie je het zitten om een handje te helpen bij de catering, kassa, opzetten en opruimen van de zaal, geef een seintje
aan Gunther : gunther@sleinsskip.be
Ook supporters zijn uiteraard welkom. Het is altijd fijn om je clubgenoten aan te moedigen en ook aangemoedigd
te worden.
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6. Varia
 Op Zondag 26 februari 2017 was er de kampioenenviering voor het jaar 2016 in CC Evergem.
Mirte, Linde, Gitte, Siebe, Anissa en Laurena werden tijdens deze kampioenenviering van de gemeente Evergem
in de bloemetjes gezet voor hun prestaties van 2016!
Proficiat aan onze skippers!



Op woensdag 19 april zal Sleins’ Skip ook vertegenwoordigd zijn op de buitenspeelnamiddag.
We roepen al onze skippers op, om deel te nemen aan de activiteiten die zullen doorgaan aan het
sportcentrum Hoge Wal.



Op zaterdag 13 en zondag 14 mei vindt DEMOCUP rope skipping plaats in Dendermonde.
Dit is een wervelend spektakel en zeker de moeite waard om eens te zien.
Tickets en info op www.movingbaasrode.be



Heb je zelf nieuwtjes/weetjes/… die mogen gedeeld worden met de rest van de club ? Stuur maar door naar :
info@sleinsskip.be



Heb je nog vragen ? Mail naar : info@sleinsskip.be

Met dank aan onze sponsors !
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